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i Teneinde voorbereid te zijn op de a.e. 'inisters-
bijeenkomet te Parijs, heb 11c aan Hr.Ka.Ambassadeur ta 
Washington inlichtingen verzocht omtrent de houding dia 
van de regering der Var.Staten valt te verdachten t.o.v. 
da Franse eisen betreffende aan eigen (d.w.z. nationaal) 
militair programma in Euratom. 

De van Amerikaanse zijde verkregen gegevens zijn 
door mij verwerkt in bijgaande aantekening, welke t.a.v. 
enkele punten mijn eigen commentaar bevat. In bijlage 
deses ia voor U voornamelijk van belang hetgeen wordt 
opgemerkt onderJJ? alsmede de laatste alinea. Onder II£> 
vim iUb worden hypotheses besproken, die - voor het ogenblik 
altnana- niet actueel zijn. 

Tolledighelshalve herhaal ik hier nog eens de 
verklaring van de iïeer Faure te Brussel op 28 Juli jl.t 

"La France proposa que les nations membres d'Euratom 
s'engagent pendant quatre ans à ne procéder & aucune ex
plosion atomique non contrôlée ce qui laisse le champ 
ouvert aux recherches à l'étude de la propulsion atomique 
pour sousmarins c'est à dire, à tout ce qui n'est pas 
explosion atomique non contrôlée Si la France 
décidait de procéder à des applications militaires et de 
préparer puis de faire éclater la bombe au bout de quatre 
ans, elle n'entend pour autant se soustraire ni à la 
courtoisie qu'elle vous doit, c'est à dire à la consul
tation nécessaire de ses partenaires ni au contrôla de 
la communauté. Certes, ce sera un controle spécial puis
qu'il portera sur les fabrications militaires et il 
restera à en établir les modalités. Mais nou.* avons la 
volonté de ne pas tenter par la de nous soustraire au 
controle de la communauté et enfin noua n'entendons 
nullement nous soustraire non plus dans ce secteur mili
taire à la règle de la libre communications daa recherche* 
et du libre accès aux brevets. Si, pendant les travaux 
dans ce secteur, nos savants faisaient faire quelques 
progrès à la science atomique il en serait de ces progrès 
et des brevets qui éventuellement seraient pris exactement 
comme de ceux du aecteur civil, public ou privé." 

De brief van da haar Spaak, d.d. 26 April jl.t 
handelende over hetzelfde onderwon?, deed ik U reeds 
toeke—a. 
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Samenwerking V.S. - Euratom, in verband met 
militaire toepassingen van kernenergie. 

I. Zolang de hoop op ontwapening c.q. beperking van 
bewapening niet wordt opgegeven, hebben de V.S. er 
uiteraard geen belang bij direct of indirect mede te 
werken aan de productie van kernenergie-wapenen, in 
landen, welke daartoe tot dusverre nog niet in staat 
zijn. Aan de andere kant is men realistisch genoeg om 
te beseffen, dat er op het ogenblik geen enkele garantie 
bestaat te voorkomen dat zich nieuwe producenten van 
kernenergie-wapenen voordoen: de enige rem is gelegen 
in feitelijke omstandigheden, n.1. wetenschappelijke 
en technologische achterstand, gebrek aan de vereiste 
materialen in voldoende hoeveelheden, en de enorme 
kosten. 

In het licht van deze situatie zou dan ook een 
vrijwillig moratorium van b.v. 4 jaar zijiens één of 
meer der meest waarschijnlijke potentiële producenten 
van kernenergie-wapenen, door de V.S. moeten worden 
beschouwd als een welkome tijdwinst. 

Wat betreft Frankrijk komt hierbij, dat de wens 
zich vrijheid voor te behouden t.a.v. fundamenteel onder
zoek en ontwikkeling, en na afloop van 4 jaar t.a.v. 
proefexplosies en de productie van kernenergie-wapenen, 
vermoedelijk meer van academische dan van practische 
betekenis is. De huidige Franse Minister-President is 
bepaald geen voorstander van een militair kernenergie
programma: teneinde Euratom voor Frankrijk aanvaardbaar 
te maken, is hij echter bereid gebleken met de Franse 
trots terzake rekening te houden. Anderzijds is hij 
zelf sterk geporteerd voor vergaande controle in Euratom. 

Men krijgt de indruk dat men zich in Frankrijk de 
mogelijkheid van directe controle op een militair pro
gramma (al dan niet gescheiden van de controle t.a.v. 
het civiele gebruik) wel wat simplistisch heeft voor
gesteld, doch anderzijds behoeft een bevredigend inspec
tie-systeem niet tot de onmogelijkheden te behoren, 
indien Frankrijk terzake werkelijk door goede bedoelingen 
bezield blijkt. 

Het bewijs van dit laatste zal zijn, dat de Franse 
regering bereid is (a) een effectieve controle, analoog 
aan die voor de civiele toepassing in Euratom te aan
vaarden, en voorts accoord te gaan met een bevredigende 
regeling (b) t.a.v. de verstrekking van gegevens en 
patenten, welke mede van civiel belang zijn, en (c) 
t.a.v. voorzieningen in geval van schaarste. 
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Naar dezerzijds inzicht zijn de minimale eisen 
daarvoor te vinden in de brief van de heer Spaak van 
26 April jl. aan de Zes KSG-regeringen. 

T.a.v. de "militaire toepassingen" in ruime zin kan 
men de volgende hypothesen opstellen: 

A. Euratom als zodanig begeeft zich niet op het 
terrein van de militaire toepassing van kern
energie. Ook indien één of meerdere leden hier
naast een militair kernenergie-programma enta
meren, bestaan dan voor de V.S. geen onover-
komenlijke beletsels om Euratom op verschillende 
wijzen bijstand t.a.v. het uitsluitend vreedzaam 
gebruik van kernenergie te verlenen, mits wordt 
gegarandeerd, dat de door Euratom van de V.S. 
betrokken materialen en eventuele hulp in andere 
vorm niet voor militaire doeleinden wordt gebezigd. 
(De situatie t.a.v. Euratom is dan vergelijkbaar 
met "bilateral agreements" die thans voor de V.S. 
met een groot aantal landen zijn afgesloten). 
Een belangrijke voorwaarde zal zijn, dat een 
voor de V.S. acceptaba.e oplossing wordt gevonden 
voor de administratie van splijtstoffen, welke 
(voor vreedzame doeleinden) door de V.S. aan 
Euratom ter beschikking worden gesteld. 

B. Men kan zich voorts, bij wijze van gedachten-
oefening, nog afvragen, of de V.S. op grond van 
de huidige A.E.A. in staat zouden zijn onder 
bepaalde omstandigheden, hetzij in bilateraal 
verband, hetzij met Euratom, samen te werken 
t.a.v. militaire toepassingen van kernenergie. 
Voor de beoordeling van deze mogelijkheid moet 
onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds 
"military purposes", anderzijds "production of 
weapons" in de zin van huidige Atomic Energy Act: 

(1)Samenwerking der V.S. met een ander land, c.q. een 
groep van landen, met het oog op de productie 
van wapenen, is op grond van de huidige Atomic 
Energy Act onder alle omstandigheden uitgesloten. 
Dit geldt dus zelfs t.a.v. Euratom, in het hypo
thetische geval, dat de gemeenschap zelf tot wapen
productie zou overgaan. (T.a.v. deze laatste 
hypothese zij opgemerkt, dat men in de praktijk 
waarschijnlijk liever een gezamenlijk programma 
voor de ontwikkeling van kernenergie-wapenen in 
Euratom zou zien, dan één of meer nationale 
wapenprogramma's van leden van de Gemeenschap. 
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Men ziet in, dat een afzonderlijk wapenprogramma 
van b.v. Frankrijk waarschijnlijk een centrifugale 
kracht zou uitoefenen, waardoor aan de samenwerking 
in Euratom afbreuk wordt gedaan). 

(2)0nder "military purposes". welke niet de productie 
van kernenergie-wapenen omvat, dienen te worden 
verstaan toepassingen, die (mede) van militair 
belang kunnen zijn, zoal3 isotopenscheiding, 
chemical reprocessing, vervaardiging van z.g. 
"pocket reactors" en voor voortbewegingsdoeleinden. 
(In dit verband lijkt van belang de interpretatie 
van de woorden "production of special nuclear 
material" in section 14-4, sub (3) A.E.A.) 
Het gebruik van Amerikaanse splijtstoffen voor 
deze militaire doeleinden, hetzij in bilateraal 
verband, hetzij door Euratom als gemeenschap, 
zou slechts kunnen geschieden na vijziging van 
de Atomic Energy Act, art.123 a(3), onder een 
overeenkomst volgens art.144 a. 
Het verstrekken van geclassificeerde gegevens 
omtrent militaire toepassingen (geen wapens) 
zou volgens Amerikaanse deskundigen daarentegen 
wel kunnen geschieden volgens de huidige Atomic 
Energy Act, onder een bilaterale overeenkomst, 
aangezien art. 123 a(3) slechts spreekt over 
"a guarantee that any material to be transferred... 
will not be used for atomic weapon3 or for re
search on or development of atomic weapons, or 
for any other military purpose". 
Volgens de van Amerikaanse zijde hierbij gegeven 
toelichting dient men te bedenken dat in de bila
terale overeenkomsten, welke de V.S. tot dusverre 
hebben afgesloten, met opzet de in principe moge- ; 

lijke samenwerking t.a.v. "military purposes" 
(geen wapenen) werd weggelaten, teneinde deze voor 
organisaties als Euratom te kunnen reserveren en 
de totstandkoming daarvan te stimuleren, (als 
voorbeeld wordt o.a. genoemd fuel reprocessing). 
Er zij echter op gewezen, dat tot dusverre pogingen 
om een dergelijke uitwisseling tussen de V.S. en 
het V.K. tot stand te brengen, zijn mislukt ondanks 
gunstig advies van de A.E.C., aangezien het Joint 
Committee van het Congres van mening is dat de 
hierboven gegeven interpretaties tegen de oorspron
kelijke bedoeling van de wetgevers ingaat. 
Aannemende dat het Congres echter op dit punt 
vroeg of laat overstag zal gaan, zou dan toch 
t.z.t. samenwerking met Euratom t.a.v. "military 
purposes" een goede kans kunnen maken. 
Het lijkt waarschijnlijk dat dan tevens een nadere 
interpretatie of een wijziging van sectie 124 
van de Atomic Energy Act noodzakelijk zal zijn. 
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Volgens dit artikel is de President der V.S. 
immers slechts gemachtigd "to enter into an inter
national arrangement with a group of nations, pro-
viding for international cooperation in the non
military applications of atomic energy ..." 
(waardoor men in een vicieuze cirkel dreigt rond 
te draaien: immers, hier ie niet sprake van 
"weapons", maar van uitsluiting van alle mili
taire toepassingen). 

In het algemeen is men aan Amerikaanse zijde wel 
bereid toe te geven, dat de Atomic Energy Act reeds thans 
sporen van veroudering vertoont, zodat mag worden aange
nomen, dat deze, ook onder pressie der NATO-bondgenoten, 
binnen afzienbare tijd zal moeten worden herzien t.a.v. 
de mogelijkheid van door Amerika te verlenen bijstand 
voor andere dan uitsluitend vreedzame doeleinden. 
Dit neemt niet weg, dat men bij de komende onder hand el in-r 
gen tijdens de Ministersconferentie te Parijs uitsluitend 
zal moeten uitgaan van de veronderstelling welke hierboven 
is genoemd onder II, sub A.: namelijk, dat gezocht moet 
worden naar een structuur van Euratom, waarbij het Franse 
voorbehoud t.a.v. een eigen militair programma valt te 
verenigen met uitsluitend vreedzame samenwerking tussen 
Euratom en de V.S. 
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